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سرمقاله
ادامه از صفحـه یک :بـه آن دارنـد ،پرونده

برجـام را مختومـه اعالم کنـد .نمایـش نیکی
هیلی نماینده آمریکا در سـازمان ملل در رابطه
با موشـک یمنـی و نسـبت دادن آن بـه ایران،
شـکل دادن جلسـه شـورای امنیت در رابطه با
ناآرامی اخیـر ایـران و مسـائل از این دسـت از
جملـه تالشهـای نافرجـام آمریـکا بـود کـه
بـه ثمـر ننشسـت-2  .مواضـع اروپاییهـا در
همراه نشـدن با آمریـکا در نمایشهـای نیکی
هیلـی در سـازمان ملل نشـان داد کـه اوال این
تالشهـای آمریکا در راسـتای محکـوم کردن
ایـران از موضوعیـت قـوی و قابـل مالحظهای
برخـوردار نیسـت و آنچنـان محکمـه پسـند
نیسـت که بتوان با مبنـا قـرار دادن آن زیر میز
برجام زد ،چـه آنکه جلسـه شـورای امنیت در
مورد ایـران به تحقیر و تنهایـی آمریکاییها در
سـازمان ملل هم منجر شـد؛ چرا که تشخیص
داده شـد موضوع ناآرامیهـا موضوعیتی برای
طرح در شـورای امنیـت نـدارد و برهـم زننده
صلـح و امنیـت بیـن المللـی نیسـت .نماینده
روسـیه نیـز بـا محکـوم کـردن آمریـکا ،آن را
متهم بـه ایـن کـرد کـه در راسـتای ضربـه به
برجـام ،چنیـن روشـی را پیـش گرفته اسـت.
ثانیـا اینکـه اروپاییهـا برجـام را دسـتاوردی
بـرای خـود میبیننـد و حاضرنـد در راسـتای
آن مبـارزه کننـد-3 .هـر چنـد پـس از حضور
ترامـپ در قامـت رئیـس جمهـوری آمریـکا،
مهمترین سـوالی که ایجاد شـده بـود ،این بود
که در صحنـه تقابل ایـران و آمریـکای ترامپ،
اروپاییهـا بـا کـدام طـرف خواهنـد مانـد و
برخـی ناظـران ،علـت اقتصـاد و صرفههـای
تجـاری و مالـی آمریـکا را گرایـش اروپـا بـه
آمریـکا میدانسـتند و ابـراز میکردنـد دیـر
یـا زود اروپا هـم مجبور اسـت تسـلیم ترامپی
شـود که برجـام را به رسـمیت نمیشناسـد و
از هر تالشـی بـرای ضربـه بـه برجـام فروگذار
نمیکنـد؛ امـا مـرور زمـان نشـان داد برجـام
خارج از چارچوب  معادالت بینالمللی نیسـت
که بتوان بـه راحتی از کنـار آن رد شـد .برجام
به مـرور زمـان نشـان داد کـه از مبنـا و اصولی
محکـم و غیر قابل تغییر برخوردار اسـت؛ سـاز
مخالف یـک عضـو از اعضـای امضا کننـده آن
هر چنـد کـه آمریـکا باشـد ،نمیتوانـد کلیت
آن را از بیـن ببـرد .ایـن سـاز مخالف هـر چند
توانسـته اسـت گوشهـا را اذیـت و اعضـای
دیگـر را نگران کنـد ولـی هارمونی اصلـی این
سـاخت و توافـق هنـوز دقیق و رسـا بـه گوش
میرسد -4.جمهوری اسلامی ایران با نزدیک
شدن به سـه سـالگی برجام ،تجربیات مفیدی
را در ایـن رابطـه کسـب کرده اسـت و بـه نظر
میرسـد قصـد دارد همـان را مسـیری بـرای
رفتارهـای آینده خـود قـرار دهد .یکـی از این
تجربیـات ایـن بود کـه نمیتـوان بـه بازیگران
دیگـر در رابطـه بـا منافـع ملـی اعتمـاد کامل
داشـت و از ایـن رو بایـد در مذاکرات خـود در
رابطـه بـا موضوعی چـون مسـائل هسـتهای،
چارچوبی محکم و خدشـه ناپذیـر برای مبنای
توافقات شـکل گیرد .گذشـت زمان نشـان داد
برجام بـا تمـام انتقاداتـی کـه بـه آن وارد بود،
توانسـت این نقش را بـازی کنـد و باعث حفظ  
و ادامـه خـود باشـد .برجـام نشـان داد بـرای
خروج از وضعیـت بغرنج تحریمـی فلج کننده
بایـد دسـت بـه ریسـک و مذاکـره زد .مذاکره
بـه معنـای آنکـه در راه رسـیدن بـه اهـداف و
منافـع خـود بهتر اسـت قسـمتی از اهـداف را
کنـار گذاشـت و بازی بـرد -بـرد را پیـش برد.
قسـمتی از منافـع بهتر از دسـتی خالی اسـت
که چشـم اندازی بـرای رسـیدن بـه آن وجود
نـدارد-5 .سـیزدهم ژانویـه روز موعـد بـرای
ترامپ فرا میرسـد .او دوباره باید مسـیر آینده
آمریکا را در رابطه با برجام مشـخص کند .وزیر
خارجه کشورمان معتقد اسـت ترامپ خود نیز
نمیداند چـه خواهد کـرد .این سـخن حاصل
تجربـه ترامپی اسـت کـه از خـود تنهـا و تنها
پیش بینـی ناپذیـری را بهجا گذاشـته اسـت.
اتفاقات و رفتارهـای آمریکای ترامپ مخصوصا
در سـه ماهه گذشـته و ایـن اواخـر در رابطه با
جلسـه شـورای امنیت در رابطه با ایران نشـان
داد ترامـپ درتلاش اسـت تـا بهانـهای بـرای
لغو برجـام پیـدا کنـد .بـه هـر روی آمریکایی
میخواهد برجـام را لغو کند کـه آن را با منافع
خود در تضاد میبینـد .به خطر افتـادن منافع
آمریکا لزوما پیـروزی منافع ما نیسـت؛ اما این
موضوع نشـان میدهـد دسـتگاه دیپلماسـی
کشـورمان همچنین کلیت حاکمیت در ایران،
باید با بـه خطر افتـادن برجـام مبـارزه کنند و
در حفـظ آن تـا آخریـن لحظـهای کـه منافع
کشـور را تامیـن میکنـد ،کوتاهـی نکنند.

جالل میرزایی_رئیس کمیته سیاسی و امور داخلی فراکسیون امید :یکی
از مشکالتی که در جامعه وجود دارد ،این است که یک فرد وقتی راجع به مسائلی
اطالعی ندارد ،به راحتی اظهار نظر کرده و موضعگیری میکند و این یک آسیب
فرهنگی است .مصیبت دیگری که با آن مواجه هستیم ،این است که در کشورمان
فردی را بهعنوان مســئول انتخاب میکنیم و بعد از اینکه مسئولیتی را به عهده
گرفت تمام تالشمان را به کار میبریم تا او را تخریب کنیم .مسئله سومی هم که در
کشور وجود دارد ،موازیکاری هاست ،به جای اینکه دستگاهها و نهادها با یکدیگر
همپوشانیداشتهباشند،همدیگرراخنثیمیکنندوانگاررقیبهمهستند.برخی
از این موازی کاریها در همین دستگاههای اطالعاتی و امنیتی هم وجود دارد ،شاید
این موازی کاریها خود نشانه عدم اعتماد باشد.

فاطمه سعیدی-نماینده مجلس :این حق مردم است که از کدام ابزار ارتباطی
استفاده کنند و نمیتوان این حق را از شهروندان سلب کرد .اینکه مردم را مجبور
کنیم از یک پیام رسان اســتفاده نکنند یا به عکس فقط حق داشته باشند از چند
پیام رسان داخلی استفاده کنند ،با حقوق شهروندی آنها منافات دارد .طبق قانون
اساسی و مطابق فرمان هشت مادهای حضرت امام بدون حکم قاضی و در موارد خاص
هیچکس اجازه شنود مکالمات مردم را ندارد .اینکه امروز میبینیم پیام رسانهای
داخلی با اقبال جدی مواجه نمیشوند ،علتش بیاطمینانی مردم است .بنابراین ،به
جای ایجاد انحصار برای پیام رسانهای ایرانی ،باید اطمینان مردم را جلب کنیم ،اگر
عنصر اعتماد را از بین بردیم همان اتفاقی که برای صدا و سیما در این سالها افتاد،
برای پیام رسانهای داخلی هم می افتد.
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اســداله بادامچیان-عضو شــورای مرکزی حزب موتلفه :بر
فرض هم که روحانی گردش به راســت داشــته باشــد .روحانی هیچ
وقت اصالحطلب نبوده ،نیســت و به احتمال قــوی نخواهد بود و اصال
روحیهاش اینطور نیست .او یک انسان اســت و میتواند مواضع خود
را داشته باشــد .نمیشــود که وقتی فردی رئیس جمهور شد بگوییم
باید باب میل ما باشــد .مــا با این رفتارهــا مخالفیم .اگــر هم مؤتلفه
اســامی با آقای روحانی در خیلی از موارد اختالف نظر استراتژیک و
سیاستگذاری دارد ،بسیار محترمانه باید بگوید و تالش کند به توافق
برســد و در آنجا که به آن توافق نرســید ،به ملت موضــع خود را بیان
کند.

موازی کاری دستگاههای امنیتی اطالعاتی ،نشانه عدم اعتماد است نمیتوان مردم را مجبور به استفاده از پیامرسان داخلی کرد

سیاست

وقتی خط قرمزها از دست رسانه ملی درمی رود

شوکشدنهایشیرین!

آوا صدر| گروه سیاست
صدا و سیماست دیگ ر! از دستش در م یرود .مثل همان روزی که صادق زیباکالم در
avasadr@live.com
ب رنامه زنده تلویزیونی گفت با شعار «مرگ بر آمریکا» یا پاگذاشتن روی پرچم اس رائیل
مخالف است؛ چون پرچم یک کشور ،هویت آن کشور است و نباید به آن توهین شود.

یا مثل آن روزی که در مناظره شبکه چهار،
کارشناس برنامه صراحتا عنوان کرد پس
از انقالب در بســیاری از زمینهها پسرفت
کردهایم و پیشــرفتهایی هم که پیش از
انقالب داشتیم ،با انقالب متوقف شد!
یا مثل همیــن چندروز قبل که اســتاد
دانشــگاه در برنامــه زنــده گفــت که
دانشجویانش او را به خاطر حضور در رسانه
ملی که دروغ به مــردم تحویل میدهد،
نکوهش میکننــد و هنگامی که مجری
پرسید« :شما که این را قبول ندارید؟» با
آرامش و قاطعیت خاصی پاسخ داد« :اتفاقا
به نظر من صدا و ســیما سیســتماتیک
دروغ میگوید» و بعــد فیلم این بخش از
توگو به صورت گستردهای بازتاب پیدا
گف 
کرد و دست به دســت چرخید و هشتگ

آن یکی که مدعی شده عربستان در حال
ساخت ساختمانی روبه روی محل ظهور
امام زمان است تا به محض ظهور ،امام را با
تک تیراندازهای خود بزنند!
و اینها همه مشــتی نمونه خروار است.
اخیرا هم ماجرای گاف معاونت سیاســی
که یکی از قدرتمندترین گروهها در رسانه
ملی است ،خبرســاز شد .ساخت و پخش
گزارشی تصنعی و غیرواقعی در خبرگزاری
زیرمجموعه این معاونت درباره استقبال
مردم ایران از فیلتر تلگــرام که با گزارش
«شاهین صمدپور» ،نقشههای سازندگان
گزارش رســانه ملی را نقش برآب کرد و
انتقادات شــدیدی را هم به دنبال داشت،
باعث شــد تا رئیس رســانه ملی معاونت
سیاسی را توبیخ کند .توبیخی که البته پس

«دروغگویی» سیستماتیک هم به راه افتاد.
و این آخری؛ کارشناسی در برنامهای که
لوگوی شــبکه چهار در گوشــه آن دیده
میشــود ،از رویکرد جمهوری اســامی
پس از انقالب در حذف مارکسیستها و
ملیگراها و  ...انتقــاد میکند و میگوید
که این روند حذف به خودیها هم رسید و
حتی روحانیون را هم دربرگرفت و حاال کار
به جایی رسیده که روحانیت گوشه نشین
شده و تریبون به دست مداحان بیسوادی
افتاده که هیچ چیز از دین نمیدانند.
این کارشــناس در ادامه از برخی سخنان
عجیب و غریب ایرادشده توسط روحانیون
در برنامههای صدا و ســیما هــم انتقاد
میکند؛ از اینکه فالن روحانی در رســانه
ملــی از انواع «جن» صحبــت میکند یا

اجماع اروپایی با شرط و شروط!
نسل فردا :چندساعت مانده به اعالم نظر نهایی
ترامپ درباره برجام ،نشست وزرای خارجه ایران،
بریتانیا ،آلمان ،فرانسه و با حضور مسئول سیاست
خارجی اتحادیه اروپا در بروکسل پایان یافت.
پس از این نشســت« ،فدریکا موگرینی» مسئول
سیاست خارجی اتحادیه اروپا به همراه «زیگمار
گابریل»« ،بوریس جانسون» و «ژانایو لودریان»
وزیران خارجه آلمان ،انگلیس و فرانسه در نشست

موگرینی اما این را هم گفت که نگرانیهای خود
درباره مســائل دیگر مانند آزمایش موشکهای
بالســتیک و افزایش تنشها در منطقه را با ایران
در میان گذاشتهاند هرچند مسائل غیرهستهای
خارج از حوزه برجام اســت و باید در قالب دیگری
مورد بررسی قرار بگیرد.
بوریس جانسون وزیر خارجه انگلیس که چندروز
قبل از احتمال مذاکره بر سر مسائل موشکی ایران
سخن گفته بود ،در پایان این نشست ،برجام را یک
توافق ارزشمند و دستاورد دیپلماتیک قابل توجه
دانست که توانست ایران را از رسیدن به تسلیحات

اتمی بازدارد!
جانسون هم تاکید کرد که «ایران به برجام پایبند
بوده است.
گابریل وزیر خارجه آلمان هــم از برجام حمایت
کرد؛ ضمن اینکه تاکید کرد برجام میتواند مانع
از دستیابی ایران به تســلیحات هستهای شود و
جایگزین بهتری هم برای برجام وجود ندارد!
نفر آخر؛ وزیر امور خارجه فرانسه بود که او نیز تأکید
کرد ،همانطور که ایران به برجام پایبند بوده ،آمریکا
و متحدانش نیز باید به تعهداتشــان عمل کنند و
البته «لودریان» هم از تالش برای عدم دستیابی
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خبری مشترک در بروکسل شرکت کرد.
موگرینی در نشســت خبری بعد از دیدار با وزیر
خارجه ایران گفت که این اتحادیه مصمم اســت
توافق هستهای را حفظ کند و مسائل غیرهستهای
خارج از حوزه برجام اســت .مســئول سیاســت
خارجی اتحادیه اروپا مجددا تاکید کرد که برجام
«نتیجهبخش» بوده و برنامه هستهای ایران را تحت
نظارت قرار داده است.

از پخش گزارشی دیگر برای ماست مالی
کردن گزارش اولی درباره خوشحالی مردم
از فیلتر تلگرام پخش شد و بیش از گزارش
اول ،دردسرساز شد ،از بس غیرواقعی بود!
رســانه ملی آن قدر قدرتمند هست که
«زیباکالم» و «محدثی» و  ...را در لیست
سیاه خود قرار دهد همان طور که «حسین
پاکدل» را سالهاســت در بلک لیســت
قرار داده و چهــرهای که روزگاری مجری

برنامههای سپاه پاسداران صدا و سیمای
جمهوری اسالمی بود ،حاال حتی پخش
چهرهاش در تبلیغ یک فیلم ســینمایی
هم در رسانه ملی گناه و مستوجب توبیخ
محسوب میشود.
اما زیباکالمها و محدثیها تعدادشان رو به
افزایش است .چهرههایی که شاید چندان
فرصت حضور در قاب شیشهای را ندارند؛
اما از همان اندک فرصت به دســت آمده

هم اســتفاده کرده و حرفشان را میزنند.
حرفهایی که خیلی زود و به لطف فضای
مجازی تبدیل به پربینندهترین کلیپها در
شبکههای اجتماعی میشود و بسیار بیشتر
از سخنرانی یک ساعته و دوساعته بسیاری
از چهرههای محبوب و موردتوجه مدیران
رســانه ملی که ســاختمان صدا و سیما
خانه دومشان شــده (!) مورد توجه قرار
میگیرد!

ایران به تسلیحات هسته ای با کمک برجام سخن
گفت.
«فرانسه به شدت مراقب اجرای کامل برجام است،
که برای جلوگیری از اشــاعه تسلیحات هستهای
ضروری است».
پس از پایــان این نشســت ،وزیر امــور خارجه
کشورمان در صفحه توییتر خود نوشت :در نشست
بروکســل اجماع قدرتمندی بود که  -1ایران به
برجام پایبند است -2 ،مردم ایران حق دارند از تمام
منافع آن بهرهمند شوند -3 ،هر اقدامی که برجام را
تضعیف کند غیرقابل قبول است.

کافه سیاست

ادب از که آموختی؟ از «ترامپ»!

ردپای صدامیها
1
پس از محسن رضایی که گفته
بود برادرزن صدام در اغتشاشات اخیر
در کشور دســت دارد ،این بار نوبت به
سردار شریف سخنگوی سپاه رسید تا با
تائید سخنان رضایی ،خانواده صدام را به
توطئه چینی متهم کند .سردار رمضان
شریف گفته :خانواده صدام جنایتکار و
معدوم هم در این حوادث نقش داشتندو
نیز اطالعاتی وجود دارد که این اطالعات
نشان میدهند آنها نیز سعی داشتند با
کمک گروههای معاند به نظامی اسالمی
ایران ضربه بزنند.

تجمع در بهارستان
2
محمود صادقی نماینده تهران هم
ماجرای تعیین مکان ثابت و مشخص برای
برگزاری تجمعات مردمی را جدی گرفته
است.ایننمایندهدرپاسخبهاینپرسشکه
موضوع اختصاص جایگاهی برای برگزاری
تجمعات اعتراضی به کجا رسیده؟ گفت:
ما در نظر داریم طرحی برای اجرایی شدن
فصل  ۲۷قانون اساسی به صورت تفصیلی
انجامشود؛ازجملهاینکهمکانهایمناسبی
برای تجمعات اختصاص یابد که پیشنهاد
دادم از لحاظ تاریخی میدان بهارســتان
میتواندمکانمناسبیباشد.

گیشه بین الملل

عروسیدرکوچهعربستان!

وب سایت اندیشکده واشنگتن نوشت:
در ماههای اخیر تشنجها در جبهههای
شمالی اس رائیل با سوریه و لبنان شدت
گرفته است ،آن هم در زمانی که ای ران
با جدیت برای پر کردن خأل حاصل از
شکســت داعش در این مناطق تالش
م یکند .تا جایی که نتانیاهو اعالم کرد
اسرائیل احساس م یکند چارهای جز
وضع خطوط قرمــزی در مرزهای خود
با ســوریه و اتخاذ اقداماتی در این باره،
ندارد.
این اندیشکده آورده است :این احساس
همچنین از پاســخ محــدود ایاالت
متحده به موضع ای ران در ســوریه نیز
سرچشــمه م یگیرد ،بدیــن معنا که
اسرائیل م یبایست به تنهایی با ایران
و نیروهای نیابتی آن در منطقه مقابله
کند؛ مسئلهای که خطر وقوع مقابلهای
بین اس رائیل و محوری که توسط ای ران
رهبری م یشود را افزایش م یدهد.
رای الیوم نوشت :صرف نظر از اینکه ای ران
خواهان بازگشت روابط با ایاالت متحده
است یا خیر ،برخی دولتها تمام تالش
خود را م یکنند تا تشنج و قطع روابط
بین تهران و واشنگتن باقی بماند؛ در
مقدمه این دولتها ،اس رائیل و ع ربستان

سعودی هستند.
این روزنامه عرب زبان آورده است :برخی
علت این مسئله را اختالفات سیاسی
م یدانند و عــدهای آن را به اختالفات
مذهبی و طایفــهای ارتباط م یدهند؛
اما به نظر م یرســد عامــل اقتصادی
مهمترین دلیل تشنجها بین تهران و
واشنگتن و حتی عامل مهمی در پشت
پــرده موضع ســعودیها در خصوص
بح رانهای لیبی و ع راق است…
البناء نوشت :خالف تصویری که غ رب یها
و برخی از دولتهای ع ربی سعی دارند
در مورد ش رایط ای ران و نگ ران یهای نظام
در مورد فروپاشی و تک رار اوضاع سوریه
در ای ران نشان دهند ،ای ران یها این روزها
به درس گرفتن از حوادث گذشته فکر
م یکننــد و اینکه چگونه بــا اینگونه
مشکالت به گونهای برخورد کنند که
مانع از دخالت دشمنانشان شوند .ایشان
مدعی نیستند که دولتی بدون مشکل
دارند؛ اما در این مــورد اجماع دارند که
نباید ق ربانی تج ربههایی شبیه به تج ربه
بهار ع ربی شــوند و هیچ فرد عاقلی در
ای ران باور ندارد که تعارضی بین منافع
این ملــت و هیبتی کــه در منطقه و
جهان دارند ،وجود داشته باشد.



افشاگریهای مطهری
3
علی مطهری نایبرئیس مجلس
در پاسخ به این پرســش که آیا درست
است که امام جمعه مشهد در شکلگیری
اعتراضات اخیر در کشور نقش داشته؟
گفت :شخص ایشان را من نمیدانم ولی
آن کسانی که در مشــهد ابتدا دعوت به
تجمع کردهاند ،یکی «ســایت حزب اله
مشهد» بوده که اینها قبال کنسولگری
عربستان در مشــهد را تخریب کردهاند
ینژاد
و دیگری هم پیــروان آقای احمد 
بودهاند که از طریق فضای مجازی دعوت
به تجمع کرده بودند.

تکذیب شد
 4پــس از آنکه روزنامه شــرق
در گفتوگــو با منوچهــر محمدی،
تهیهکننــد فیلم تبلیغاتی ســال ۸۴
آیتاله هاشمی از قول محمدی نوشت
که خاطره معروف هاشمی از آیتاله
بهشتی ساختگی و کار او بود ،حاال این
خبر تکذیب شد و محمدی مدعی شد
روزنامه شرق سخنان او را دستکاری
کرده .محمدی گفــت :آن خاطره را
آقای هاشــمی برای من تعریف کرد و
من ادبیاتش را تغییر دادم و با سبک و
سیاق خودم نوشتم.

اخبار داخلی

عیدیموشکیآمریکا

ماموریت رئیس جمهوری به وزیرکشور درباره
دستگیر شدگان ،واقعیتی درباره رف راندوم،
درخواست بازدید از اوین ،توضیح منوچهر
محمدی دربــاره خاطره هاشــمی ،ادامه
جدل پاستور -بهارستان و الیحه بودجه ۹۷
مرهم یا نمک بر زخم مردم از مواردی است
که موضوع تعــدادی از گزارشهای خبری
و تحلیلــی روزنامههای دیــروز ق رارگرفت.
روزنامههای پنجشنبه  ۲۱دی ماه در حالی
در آخ رین روز هفته بر پیشخوان مطبوعات
کشور ق رار گرفت که دستور رئیس جمهور
روحانی به وزیر کشــور درباره ارائه گزارشی
درباره دستگیرشدگان و اعت راضات اخیر در
تعدادی از آنها عنوان اصلی صفحه نخست
شــده بود .ادامه تحلی لها درباره اعت راضات
اخیر و لزوم شــنیده شــدن حرف مردم و
رسیدگی به مطالبات آنان نیز در گزارشها
و یادداشــتهای منتشر شــده به چشم
م یخورد .درخواست بازدید از اوین توسط
ف راکسیون امید مجلس ب رای رسیدگی به
وضعیت بازداشت شدگان حوادث اخیر نیز
در تعدادی از روزنامهها منعکس شد.
روزنامه کیهان در حالی که در یادداشت روز
خود با عنوان «فتنه »۹۶و «عیدی موشکی
آمریکا» به ارتباط حــوادث اخیر و عیدی
موشکیآم ریکاپرداختهاست،تیترنخست

شــماره دیروزش را به گزارشی حول محور
بودجه و با عنوان «الیحه بودجه  ۹۷مرهم
یا نمک بر زخم مردم» اختصاص داد که در
آن از عملکرد دولت در رابطه با بودجه  ۹۷و
واکنشدولت یهانسبتبهاحتمالتغیی رات
ایجاد شده در بودجه توسط مجلس انتقاد
کرده بود.
روزنامهشرقنیزبادرجتصویروزیرامورخارجه
درمرکزصفحهاولخودعنوان« ۴۸ساعتتا
س رنوشتبرجام»راتیترکرد.شرقدرگزارش
خود به تحلیل احتمــاالت مذاک رات حول
محور برجام پرداخت .موضوعی که ت رامپ
اواسط مهرماه بهجای اعالم پایبندی ای ران
به برجام ،این توافق و تصمی مگیری آن را به
کنگره واگذار کرد.
ابتکار ،اما تیتر اول نیم صفحه نخســت
خود را به گزارشی با عنوان «ضرر مستقیم
اصالحطلبان،سودغیرمستقیماصولگ رایان»
اختصاص داده بود که سعی کرده در آن به
پرسش«کدامج ریانسیاسیازاعت راضهای
اخیر زیان خواهد کرد؟» پاسخ دهد.
همچنیــن محمدامین ســازگارنژاد طی
یادداشتی در شرق در باره ضرورت گفت و
گوی ملی نوشت... :امروز گفتوگو یک نیاز
ملیویکرویکردب یبدیلپرفایدهوکمهزینه
ب رای عبور از این چالشهایپرهزینه است.

دونالد ترامپ رئیس جمهــوری آمریکا که در
ماههای گذشــته درگیر تنش با کره شمالی بوده
است ،با تغییر لحن در مقابل این کشور گفت که
شاید روابط مثبتی با کیم جونگ اون برقرار کند.
  وزیر ارشاد گفت :من در نوجوانی در کتابخانه
رضوی مدتها طول کشید که بتوانم کتاب جنگ
و صلح را بخوانم .این حسرت به دلم مانده که این
کتاب را به زبان روسی بخوانم.
  دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت :آمریکا
چرا باید از کشورهایی نظیر هائیتی ،السالوادور و
کشورهای آفریقایی ،مهاجر بپذیرد و سپس گفت:
برخی از این کشورها «کثافت خانه» (چاه توالت)
هستند.

ذره بین
داستان یک سفرپرماجرا

نسل فردا :هفته گذشــته بود کــه خبرگزاری
آسوشیتدپرس به نقل از «راینر بروئل» سخنگوی
وزارت امور خارجه آلمــان گزارش داد که آیت اله
شاهرودی برای چند هفته در بیمارستانی در هانوفر
بستری بوده است .سخنگوی وزارت خارجه آلمان
مدعیشدهبودکهرئیسمجمعتشخیصمصلحت
کشــورمان به دلیل ابتال به یک «بیماری وخیم»
در آلمان تحت مداوا قرار گرفته است .همزمان با
انتشار اخبار مربوط به بستری شدن آیتاله هاشمی
شــاهرودی در آلمان ،ماجرای شکایت از رئیس
قوه قضائیه سابق کشــورمان به دلیل آنچه که به
زعم شاکیان ،نقض حقوق بشــر در ایران در زمان

رئیس کارگروه امنیتی ،قضایی و سیاسی مجمع
نمایندگان تهران مجلس گفت :اعضای این مجمع
امروز از بازداشتگاه اوین بازدید میکنند.
  حسن عباسی ،کارشناس مسائل استراتژیک
گفت :باید به این نکته توجه داشــته باشــیم که
ناکارآمدی از دولت و نه نظام است.
رئیس سازمان بسیج مســتضعفین با اشاره به
جزئیات طرح  ۷ساله شهید بهنام محمدی گفت:
این طرح تربیتی از سال تحصیلی آینده با پوشش
یک میلیون دانش آموز آغاز به کار میکند .در این
طرح از هر مسجد دو یا سه بسیجی به کمک اولیا و
کادر آموزشی مدارس میروند تا آنان را در کارهای
تربیتی یاری رسانند.

حضور هاشمی شاهرودی بر مسند دستگاه قضا
نامیده شده ،پرونده مربوط به این موضوع به جریان
افتاد و حتی برخی سایتهای و کانالهای معاند از
قریبالوقوع بودن بازداشت آیت اله در آلمان خبر
دادند .با تمام این تفاســیر ،غروب پنجشنبه خبر
رســید هواپیمای حامل ایشــان و خانوادهاش از
هامبورگ به سمت تهران پرواز کرده و البته برخی
رسانههای خارجی هم مدعی شدند درمان را نیمه
کاره رها کرده است.
حاشــیههای مربوط به ســفر آیت اله هاشــمی
شاهرودی به آلمان و بستری شدن در بیمارستان
پروفسور سمیعی و داستان شکایت از وی آن قدر
پررنگ بود که کمتر کسی پرسید :بیماری وخیم
ایشان چیست؟!

عکس نوشت

تصویریازخانوادههایدریانورداننفتکشحادثهدیدهسانچی

